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Gelukkig Nieuwjaar 
“Gelukkig Nieuwjaar”, een paar woorden die rond de jaarwisseling en de dagen daarna bijna 

achteloos worden uitgesproken. De eerste goede voornemens zijn misschien alweer gesneuveld en na 

de feestdagen zijn de meesten weer blij dat het gewone leven weer kan worden opgepakt, op weg 

naar een Gelukkig Nieuwjaar. Wat dat dan ook is, want naast een goede gezondheid, zullen veel 

mensen Geluk verschillend definiëren. Ik wens iedereen dan ook zijn/haar eigen geluk toe in het 

nieuwe jaar. Gelukkig worden ligt in de toekomst, gelukkig zijn in het hier en nu. Daarom sluit ik me 

graag aan bij de woorden:  “Als je gelukkig wilt worden, moet je dingen doen die je gelukkig 

maken”. (Johan Cruyff).  

 

Studiemiddag  
Op 15 januari hebben de leerkrachten ’s middags een studiemiddag. Dit is de tweede van in totaal 

drie studiemiddagen, waarbij we ons richten op het betrekken van leerlingen bij hun eigen 

leerproces. Zo willen we ze o.a. betrekken bij het stellen van (leer)doelen en bij het maken van 

keuzes in bijvoorbeeld de weektaak. Dit vraagt niet alleen iets van de leerlingen, maar ook van de 

leerkrachten: waar geef je de ruimte en waar neem je de regie? Een boeiend traject dat direct aansluit 

bij onze missie: Wortels en Vleugels voor ieder kind.   

 

Voorlichtingsavond Stad enEsch Diever 
Stad en Esch Diever gaat zich richten op gepersonaliseerd leren en wil hier graag informatie over 

geven aan ouders van mogelijk toekomstige leerlingen. In afstemming met cbs De Fontein hebben 

we voor donderdag 18 januari gekozen om 19.30 uur. De ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 

zijn van harte welkom om deze avond te komen bijwonen.  

De nieuwe koers is gebaseerd op het uit Zweden afkomstige Kunskapsskolan.  Voor meer informatie: 

https://kunskapsskolan.nl/  

 

 

 

Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen  
  
We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerling bij ons op school.  
  
In groep 1: Milo Fledderus 

                    Rosanne de Haan 
  

Allemaal van harte welkom op onze school. 

We wensen jullie een fijne en een plezierige 

schooltijd toe!  

 

Typediploma 
Geert Hofstee heeft zijn Typediploma 

gehaald door alle modules van TypeTopia 

succesvol af te ronden. Van harte 

gefeliciteerd, Geert, hier ga je veel plezier 

van krijgen. 

 

 

15 jan 
 

 

16 jan 

 

18 jan 

 

 

24 jan 

Studiemiddag. Kinderen om 12 

uur vrij 

Juf Mandy jarig 

 

 Voorlichting StadenEsch Diever. 

19.30 uur in de Twingel 

 

Juf Joke Eummelen jarig 

 

 

 

Volgende oudpapieractie 

dinsdag 16 januari 
Het papier graag uiterlijk om 18.00 

uur goed verpakt langs de weg zetten! 

 

https://kunskapsskolan.nl/
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Oud papieractie 
Aanstaande dinsdag (16 januari) is onze volgende oudpapieractie. Hiervoor zijn de volgende families 

ingeroosterd. Indien u niet kunt helpen dan graag zelf even met iemand ruilen of iemand vragen die 

als reserve op de lijst staat. Hiervoor kunt u het rooster gebruiken dat op de website van de school 

staat onder het kopje oud papier. Lukt dat niet dan graag even contact opnemen met Inez Bezemer of 

Renate Venema, zodat we niet voor verassingen komen te staan. 

 

Fam. Dreves, Fam. Driehuis, Fam. Drogt, Fam. Eggink, Fam. Fledderus (Kees), 

Fam. Fledderus ( Resa), Fam. Gerringa, Fam. Gerrits, Fam. v/d Glind, Fam. Guichelaar, Fam. Gunst, 

Fam. Harwood, Fam. Hatzmann, Fam. Heeroma, Fam. v/d Heuvel, Fam. Hiemstra, Fam. Hoekstra 

(Romy), Fam. Hoekstra (Annerixt). 

 

Reserves: Fam. v/d Veen, Fam. Veldhuis, Fam. Venema 
 

Hoe gebruik je de Kiss and Ride strook?  
Steeds vaker zien we dat de Kiss-and-Ride strook als parkeerplaats wordt gebruikt. Deze strook is 

uitsluitend bedoeld om kinderen uit te laten stappen en weer verder te rijden. Ook het grasveld dient 

niet als parkeerstrook gebruikt te worden. Ouders die even mee de school inlopen zijn van harte 

welkom, maar we vragen wel of ze de auto dan op de parkeerplaats willen zetten. Ook wanneer 

fietsen van de fietsdrager gehaald moeten worden, verwijzen we naar de parkeerplaats.   

(Het spreekt voor zich dat we een uitzondering maken wanneer de Kiss-and-Ride om gezondheids- 

of fysieke redenen gebruikt wordt als parkeerplaats)  

 

Gastles groep 2  

Groep 2 krijgt woensdag 17 januari een bezoek van een sterrenkundige in de klas. Dit past mooi binnen 

het thema tijd waar de kinderen op dit moment aan werken. Zij zal op concrete wijze vertellen over dag 

en nacht.  

 

Nationale Voorleesdagen 
Woensdag 24 januari start 'De Nationale Voorleesdagen'. Dit is een 

campagne die het voorlezen stimuleert aan kinderen die zelf nog niet kunnen 

lezen of net het lezen hebben geleerd. Tijdens de campagne is er volop 

aandacht voor voorlees- en prentenboeken bij basisscholen, bibliotheken, 

boekhandels, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Hierbij staat het 

prentenboek van het jaar 'Ssst! De tijger slaapt' centraal. Aansluitend hierop 

werken de kleutergroepen van 22 januari tot 16 februari aan het thema 

dieren.  


